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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.
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KLEJENIE I USZCZELNIANIE  JEDNYM PRODUKTEM

PROBOND COLOUR to nowa technologia klejenia i uszczelniania na bazie mieszaniny 
hybrydowych zwi¹zków polimerowych. 
PROBOND COLOUR ³¹czy w sobie zalety klejów monta¿owych, poliuretanowych, 
akrylowych, butylowych oraz klejów do drewna,silikonów, silikonów sanitarnych, 
akrylanów oraz uszczelniaczy na bazie gum butylowych. 
PROBOND COLOUR jest jednosk³adnikow¹ mas¹ o szybkim wi¹zaniu i wyj¹tkowej 
przyczepnoœci, nie wymagaj¹c¹ gruntowania powierzchni.
PROBOND COLOUR jest odporny na U.V. Oraz rozwój bakterii i grzybów. 
PROBOND COLOUR tworzy niekurczliwe z³¹cza, odporne na wibracje i pozostaje ca³y 
czas elastyczny nawet w niskich temperaturach.
PROBOND COLOUR przylega zarówno do powierzchni g³adkich, jak i porowatych. 
PROBOND COLOUR daje siê doskonale malowaæ. 
PROBOND COLOUR posiada certyfikat ISEGA (Instytut Badañ i Dochodzenia GmbH z 
Aschaffenburga), który dopuszcza do kontaktuz ¿ywoœci¹.

Odpornoœæ na ciœnienie w tem. 23°C: 5 bar (dla warstwy o gruboœci 3 mm)
Czas powierzchniowego wysychania w temp. 23°C: 30-40 min. (50% wilg. wzg. pow.)
Czas wysychania do obci¹¿enia w temp. 23°C: 60 min (50% wilg. Wzg.pow.)
Czas ca³kowitego wysychania w temp. 23°C: 24 godz. - 4 mm, 48 godz. - 6 mm, 72 godz. - 
7 mm
Max. dop. deformacja ( ISO 9046): 12,5%
Zgodnoœæ z PN-EN ISO 11600: klasa ISO 11600F 12,5% HME
Kurczliwoœæ: < 3%
Twardoœæ po trzech tygodniach (DIN 53505):60 SchoreA
Wytrzyma³oœæ na rozrywanie (DIN 53507): 220 N/cm²
Odpornoœæ na temperaturê: od - 40°C do 90°C, max. 200°C (krótko)
Temperatura nanoszenia: +5 do 40°C
Wyd³u¿enie przy zerwaniu (DIN 53504): 450%
Odpornoœæ chemiczna:
Ddobra: woda, s³ona woda, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje, smary, rozcieñczone 
organiczne kwasy.
Odpowiednia: estry, ketony, zwi¹zki aromatyczne.
Z³a: stê¿one kwasy, chlorowane rozpuszczalniki.
Klejone materia³y: wyj¹tkowe przyleganie do ceg³y, cementu, kamienia, drewna, betonu, 
szk³a, stali, ceramiki, aluminium, itp.
Nie klei: poliolefin (PP, PE), politetrafluoroetylenu (PTFE) i zwi¹zków bitumicznych.
Przydatnoœæ do u¿ycia: 12 miesiêcy, przechowywaæ w suchym, ch³odnym miejscu, 
chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.

Motoryzacja: ³¹czenie elementów karoserii, wklejanie spojlerów i innych 
czêœci.Uszczelnianie pod wod¹ - mo¿na stosowaæ na mokrych powierzchniach. Mo¿na 
³¹czyæ ró¿ne materia³y (metal, powierzchnie gruntowane, lakierowane, cynkowane, 
aluminium, drewno i wiêkszoœæ tworzyw sztucznych).
Inne zastosowania: klejenie luster, klejenie elementów dekoracyjnych,drewnianych, 
metalowych,plastikowych i izolacyjnych w ch³odnictwie, klejenie napisów i szyldów, 
klejenie i uszczelnianie zbiorników.
Bran¿a sanitarna i grzewcza: jako uszczelniacz i wype³niacz, nawet na mokrych 
powierzchniach. Ca³kowicie odporny na UV, bakterie, grzyby i nie agresywny dla 
akrylanów. Dziêki swojej du¿ej elastycznoœci PROBOND COLOUR mo¿e byæ u¿yty przy 
wielu innych zastosowaniach.
Budownictwo: klejenie materia³ów izolacyjnych (nie rozpuszcza styropianu), jako klej 
monta¿owy do wyk³adzin pod³ogowych, p³yt elewacyjnych, uszczelnieñ dachowych i 
rynien, cegie³, betonów, p³yt gipsowych itp.
PROBOND COLOUR nie niszczy naturalnego kamienia. Doskona³y jako uszczelnienie: 
dach - mur; okno - mur itp. - ³atwy do malowania, nawet farbami akrylowymi.

Kod artyku³u    Nazwa                                          Opakowanie      Rodzaj

PRB20W           PROBOND COLOUR bia³y          290ml                Kleje, uszczelniacze

PRB20G            PROBOND COLOUR szary         290ml                Kleje, uszczelniacze

PRB20B            PROBOND COLOUR czarny       290ml                Kleje, uszczelniacze

PRB20BR         PROBOND COLOUR br¹zowy    290ml                 Kleje, uszczelniacze

Mo¿e byæ stosowany zarówno na suchych, jak i 
mokrych powierzchniach.

Unikalna przyczepnoœæ do wiêkszoœci
materia³ów bez u¿ycia podk³adu: metal, lakier, 
poliester, cynk, aluminium, drewno...

Nie zawiera ¿adnych rozpuszczalników, jest
bezwonny.

Odporny na wibracje, pozostaje elastyczny.

Doskona³a odpornoœæ chemiczna po utwardzeniu.

Wysoka wytrzyma³oœæ na rozrywanie  220 N/cm2.

Odporny na warunki atmosferyczne, rozwój grzybów i 
bakterii.

£atwy w u¿yciu.

Dostêpny w 3 kolorach: bia³ym, szarym i czarnym. 
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